
REZOLUȚIE  

MOLDOVA MEDIA LITERACY FORUM 

17 septembrie 2021 

Participanții și participantele de la „Moldova Media Literacy Forum” adoptă 

următoarea rezoluție:  

- Conștientizând importanța gândirii critice în era Internetului care a venit cu 

multe oportunități, dar și capcane informaționale,  

- Înțelegând câștigurile, precum și riscurile la care sunt expuși subiecții învățării 

în mediul online urmare a creșterii consumului de media în rândul copiilor, 

adolescenților și tinerilor, 

- Analizând comportamentul copiilor, adolescenților și tinerilor în spațiul 

virtual,  

- Constatând rolul școlii ca fiind unul esențial în dezvoltarea gândirii critice a 

elevelor și elevilor, 

- Realizând că disciplina opțională Educație pentru media oferă setul de  

instrumente necesare pentru consolidarea spiritului critic al copiilor și 

tinerilor, 

 

Moldova Media Literacy Forum solicită: 

1. Ministerului Educației și Cercetării să asigure cooperarea autorităților de 

stat de la diferite niveluri în vederea garantării calității procesului 

educațional  la disciplina Educație pentru media, 

2. Ministerului Educației și Cercetării să încurajeze participarea cadrelor 

didactice și manageriale la programele de formare și activitățile de 

promovare a educației media, organizate periodic de Centrul pentru 

Jurnalism Independent, în vederea extinderii ariei de predare a disciplinei 

opționale Educație pentru media, 

3. Centrului pentru Jurnalism Independent să continue oferirea manualelor 

Educație pentru media, precum și alte suporturi didactice, cu titlu gratuit, 

instituțiilor de învățământ în care se predă această disciplină,  

4. Ministerului Educației și Cercetării și Centrului pentru Jurnalism 

Independent să cerceteze oportunitățile de integrare a educației media în 

curricula altor discipline școlare, inclusiv prin abordarea inter- și 

transdisciplinară a media,  

5. Ministerului Educației și Cercetării să inițieze o platformă de dialog cu 

societatea civilă, experți, cadre didactice, precum și cu alți actori interesați 

de elaborarea și implementarea politicilor educaționale de promovare a 

educației media  în scopul creșterii gradului de utilizare rațională a media 

de către copii, adolescenți, tineri și părinți.  

 

17 septembrie 2021, mun. Chișinău 


